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Wydawałoby się, że kolor to kolor. Czerwonego nie pomylisz z niebie-
skim. Tymczasem mamy kilka przestrzeni kolorów, z  których każda 
ma nieco inne właściwości i zastosowania.

Nie będę pisał o  teorii kolorów, bo całą masę materiałów można zna-
leźć nie tylko w internecie. Skupię się raczej na podstawowych różni-
cach i  pewnych sytuacjach, gdzie można to  wykorzystać. Zaawanso-
wani graficy pewnie i tak już to wszystko wiedzą (może nawet więcej). 
Pozostałych zapraszam do lektury.

Zacznę od anegdotki

Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze pracowałem w agencji, pewien klient 
uznał, że skoro kupił Corela, to może sam sobie przygotować reklamę 
do czasopisma, w którego wydawanie byłem zamieszany. Tak więc do-
stałem od niego „gotowy” plik CDR, w którym popełnił wszystkie możli-
we błędy: od dynamicznego linkowania grafik (oryginały zostały u nie-
go na  dysku) poprzesz osadzanie obiektów OLE do  nieskrzywionych 
fontów. W dodatku każdy element graficzny był w innej przestrzeni. Były 
więc wektorowe kształty w CMYK-u, zdjęcia w RGB (bo w CMYK-u były ja-
kieś przygaszone) i nawet jakiś kawałek tła w Lab. To nie miało prawa 
dobrze się wydrukować. Oczywiście nie chciał udostępnić plików źró-
dłowych (przecież to jest już gotowe), więc na odtworzenie wszystkiego 
zajęło mi więcej czasu niż gdybym zrobił to od zera.

Jeśli grzebiecie trochę grafice, to zapewne spotkaliście się już z powyż-
szymi skrótami. Czemu aż tyle?
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RGB na ekran

RGB jest angielskim skrótem pochodzącym od składowych: Red (czer-
wony), Green (zielony), Blue (niebieski). W tej przestrzeni pracują moni-
tory. Jeśli się przyjrzysz z bliska swojemu wyświetlaczowi to zobaczysz, 
że biały wcale nie jest biały tylko składa się z trzech położonych blisko 
siebie kropek: czerwonej, zielonej i niebieskiej właśnie. Są to tzw. sub-
piksele a jasność świecenie każdego z nich określa uśredniony kolor, 
jaki widzi nasze oko. Przestrzeń tą nazywamy modelem addytywnym, 
po dodaniu wszystkich składowych otrzymujemy kolor biały.

CMYK do druku

CMYK też pochodzi od angielskich nazw: Cyan, Magenta, Yellow (żół-
ty) i  blacK (czarny). Dlaczego nie przetłumaczyłem Cyanu i Magenty? 
Bo nie mają swoich bezpośrednich (sensownie brzmiących) odpowied-
ników w języku polskim. Cyan to kolor jasnoniebieski, w Corel Draw na-
zwany niebieskozielony. Magenta to pewien odcień różowego, chociaż 
spotkałem się też z  karmazynem. Graficy używają po  prostu nazwy 
angielskiej i jest dobrze. Tu też, jeśli przyjrzysz się wydrukowi z bliska, 
zobaczysz kropeczki w  odpowiednich kolorach. Kropki nazywane są 
rastrem, ale to  też temat na  kiedy indziej. Model dla odmiany nazy-
wany jest substraktywny, bo suma trzech składowych CMY powinna 
dać kolor czarny, ale jako że druk nie jest idealny i po nadrukowaniu 
wszystkich kolorów otrzymujemy coś brunatnego. Dlatego tu doszedł 
osobny kolor czarny, który ma temu zapobiec.
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Dygresja z czasów szkolnych

Nie wiem, jak Was, ale mnie uczono, że kolorami podstawowymi są nie-
bieski, czerwony i żółty, z których to kolorów można uzyskać wszystkie 
inne. Zapomnijcie o tym, to bzdura. Różowego na pewno nie uzyskacie. 
Tak naprawdę podstawowy jest właśnie Cyan (niebieski otrzymujemy 
po zmieszaniu z Magentą), Magenta (czerwony otrzymujemy po zmie-
szaniu z żółtym) i Yellow (czyli żółty właśnie).

Lab z dużą dozą abstrakcji

Mamy jeszcze Lab, który jest tak szeroką przestrzenią, że zawiera w so-
bie wszystkie barwy RGB, CMYK i jeszcze trochę innych, w tym podobno 
takie, których oko nie dostrzeże. L (luminance) oznacza jasność, nato-
miast a i b odpowiadają barwie. W sumie dużo więcej teorii na ten te-
mat nie wiem, bo rzadko korzystam z tej przestrzeni i znam w zasadzie 
dwa sensowne zastosowania:

• Wyostrzanie wyłącznie i zwiększanie kontrastu kanału L, dzięki 
czemu kolory nie ulegają zmianie

• Rozmycie kanałów a i b, żeby usunąć kolorowy szum, bez wpływu 
na ostrość zdjęcia

RGB
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Dużo na temat przestrzeni barw i ich praktycznego wykorzystania opi-
sał Dan Margulis w swojej kultowej książce „Photoshop - korekcja i sepa-
racja”. Powinna to być obowiązkowa pozycja dla każdego zajmującego 
się obróbką zdjęć.

Jakie jeszcze różnice między przestrzeniami barw?

RGB jest generalnie „szerszą” przestrzenią, która mimo mniejszej ilości 
składowych zawiera w sobie więcej barw niż CMYK. Należy o tym pa-
miętać przygotowując projekt do druku wykorzystujący np. oczojebne 
kolory (np. ostry, żywy pomarańcz), bo one się nie wydrukują tak, jak-
byśmy chcieli. Swego czasu musiałem tłumaczyć klientowi, że jego ską-
dinąd zajebiste zdjęcie wypasionego graffiti po wydrukowaniu będzie 
się znacznie różnić od tego, co widać na monitorze. Łatwo to sprawdzić 
w Photoshopie naciskając skrót CTRL+Y służący do podglądu projektu 
w trybie CMYK. Z drugiej strony jest też kilka barw okolic niebieskiego, 
których dla odmiany nie da się dobrze odtworzyć w RGB, ale na razie 
pominiemy ten szczegół.

CMYK
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Na co uważać przy druku?

Różnice między RGB a CMYK to nie jedyny problem. Nawet jeśli masz 
dobrze skalibrowany monitor, kolory w  druku mogą nieco odbiegać 
od  ideału i  podobno 5% różnica mieści się w  dopuszczalnej normie 
(nie mam pojęcia, jak to zmierzyć). Pomijając stan upojenia drukarza, 
wynika to  z  jakości samych maszyn i  podłoża. Jeden papier wchło-
nie więcej farby, inny mniej. Nie każdy ma też taką samą biel i trzeba 
to uwzględnić podczas projektowania.

Na monitorze wszystkie składowe wyświetlane są jednocześnie, w dru-
ku (zwłaszcza offsetowym) każda składowa drukowana jest na  od-
dzielnym module maszyny, między którymi papier może się (chociaż 
nie powinien) trochę przesunąć, co widać zwłaszcza na tanich wydru-
kach. Od tego są pasery, żeby drukarz wszystko idealnie dopasował, ale 
wiecie, jak to  jest. Dlatego już przy projektowaniu trzeba wziąć taką 
możliwość pod uwagę, żeby zminimalizować ewentualne błędy. O ile 
na zdjęciach aż tak bardzo to nie przeszkadza, to już z drobnych tek-
stów może się zrobić sieczka. Dlatego drobne napisy powinny być wy-
łącznie w kolorze czarnym, a  jeśli są na  jakimś tle, to powinny mieć 
opcję nadrukowania, żeby nie pojawiały się białe obwódki. Biały napis 
na ciemnym tle to proszenie się o kłopoty.

Na stronie obok widać symulację druku idealnego i rzeczywiastego, 
gdzie kolory trochę się „rozjechały”. Im lepsza drukarnia tym spaso-
wanie kolorów jest dokładniejsze i niezauważalne „gołym okiem”. Zle-
cając „tani druk” trzeba się jednak liczyć z niższą jakością.
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Cienie powinny być nadrukowywane (lub nakładane w  trybie mnoże-
nia). Na monitorze zazwyczaj tego nie widać, ale w druku bywa tak, że 
kolor tła (np. zdjęcia) jest wybierany a pojawia się szarość cienia. Wygląda 
to okropnie, zwłaszcza gdy tło jest stosunkowo ciemne a na pewno nie 
jak cień. Swego czasu Corel Draw tutaj dawał dupy, ale radziłem sobie tak, 
że czerń cienia wzbogacałem o pozostałe składowe (tzw. Rich Black).

Mówi się, że papier przyjmie wszystko, ale to nieprawda. Jest taki pa-
rametr, jak maksymalne zafarbienie papieru (TIL - pytajcie o to w dru-
karni). Zazwyczaj wynosi około 300% i oznacza, że suma wszystkich 
składowych nie może przekroczyć tej wartości. Jest to istotne zwłasz-
cza przy tworzeniu Rich Black. Apla tylko ze składowej czarnej w dru-
ku wychodzi szara, trzeba więc dodać trochę innych kolorów. Ale jeśli 
dodamy wszystkie na maxa, to suma wyniesie 400% (i nie szkodzi, że 
żółty jest taki jasny). W efekcie, nadruk przebije na drugą stronę kartki 
(zwłaszcza gazetowej szmaty), prawie na pewno się rozmaże, drukarz 
będzie Was klął po wsze czasu (większość tanich drukarni nie sprawdza 
tego przed drukiem) a szef pojecie po wypłacie, żeby zrekompensować 
koszty ponownego druku. Są narzędzia (np. w  InDesignie) do spraw-
dzania maksymalnego zafarbienia - korzystajcie z nich.

Nie ma jedynie słusznej i uniwersalnej przestrzeni kolorów. Trzeba 
czasami przeskakiwać między nimi, żeby osiągnąć zamierzony cel.

Wspominałem już o kilku możliwościach, jakie daje tryb Lab. Z pewno-
ścią jest ich dużo więcej, ale ja ich nie znam. Do wyostrzania zrobiłem 
sobie małą akcję, która duplikuje bieżącą warstwę, zamienia na Smart 
Object, następnie konwertuje go do Lab i wyostrza kanał L. Moim zda-
niem efekt jest lepszy niż przy użyciu Unsharp Mask. Polecałem też 
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książkę Dana Margulisa, w której tak żongluje trybami, że już w poło-
wie się zgubiłem. W którymś miejscu do korekcji barwnej zdjęcia użył 
wszystkich 10 kanałów! Ale dzięki temu wyciągnął ze  zdjęcia takie 
szczegóły, które wydawały się nie do odzyskania. Ja zazwyczaj wyrów-
nuję tylko zakres tonalny przy pomocy triku HDR.

Przyznam, że mimo wielu lat w  branży, wciąż gubię w  addytywnym 
modelu RGB, o  wiele łatwiej jest mi wyobrazić sobie efekt zmiesza-
nia cyanu i magenty niż zielonego i niebieskiego. I chyba nie tylko ja, 
bo wielu grafików, z którymi współpracowałem, preferowało korekcję 
w  CMYK-u, bo  łatwiej nad wszystkim zapanować. Niestety bardzo ła-
two tu przekroczyć TIL, więc trzeba się pilnować.

Zresztą do  zmniejszenia TIL też 
jest dosyć ciekawy patent, które-
go czasami używam. Dodajemy 
warstwę dopasowanie Selective 
Color, wybieramy Colors: Blacks 
(po  polsku to  będą cienie) i  tryb 
Absolute. Potem od  każdej skła-
dowej CMY odejmujemy po  10% 
a  do  K dodajemy 10%. W  razie 
potrzeby można użyć większych 
wartości. Dzięki temu zyskuje-
my co najmniej 20% zafarbienia 
kosztem tego, że zdjęcie w  cie-
niach będzie mniej kolorowe, 
czego zazwyczaj i tak nie widać.
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Jeśli jednak robimy wypasioną grafikę z różnymi efektami, to CMYK 
nie jest najlepszą opcją. Mieszanie kolorów działa tu nieco inaczej, za-
zwyczaj gorzej, głównie ze względu na kanał czarny. No i część filtrów 
nie jest obsługiwana. Co  prawda mówi się, żeby nie nadużywać flar 
i oświetlenia ale to nie znaczy, żeby nie używać ich w ogóle. Tutaj bar-
dzo pomocne są Smart Object, bo pozwalają łączyć różne przestrzenie 
w jednym dokumencie, oczywiście kosztem dużego zwiększenia pliku, 
ale coś za coś.

Pantony, duotony i tritony

Czasami zachodzi konieczność wydrukowania większej ilości kolorów 
niż można uzyskać ze zwykłego CMYK-a. Czy to kwestia wzbogacenia 
zdjęcia, czy uzyskania nietypowego koloru logo (np. oczojebnego po-
marańczu).
Często używa się maszyn drukujących w tzw. Hexachrome czyli CMY-
KOG. Dwa dodatkowe kolory to Orange i Green, które znacznie rozsze-
rzają paletę barw. Zamiast O  i  G można oczywiście użyć dowolnego 
Pantonu, ale to już nie będzie Hexachrome :)

Co to ten Panton?

Nie jest to przestrzeń kolorów, tylko kolory dodatkowe, których często 
nie da się uzyskać z CMYK-a np. złoty, srebrny, pomarańczowy i wiele 
innych. Można go używać zamiast CMYK (w przypadku prostych pro-
jektów) zmniejszając koszty, albo razem z pełnym CMYK-iem, tym ra-
zem zwiększając je. Pantonami najczęściej drukuje się loga, ale bywa, 
że i zdjęcia (tzw. duotony i tritony).
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Pantony do logo

No, nie tylko logo, ale ogólnie różne elementy wektorowe, zwłaszcza 
na wizytówkach (dlatego w księgach znaków często logo jest opisane 
kolorami RGB, CMYK i  Pantone). Jako, że przy wielu kolorach składo-
we CMYK mają różne proporcje i w druku pojawia się widoczny raster, 
Panton pozwala tego uniknąć. Można go też użyć do pisania drobnych 
tekstów. Oczywiście zapomnijcie o Pantonach przy niskonakładowym 
druku cyfrowym - te maszyny pracują wyłącznie w CMYK-u.

Pantony do minimalizmu

Proste, minimalistyczne (ostatnio bardzo modne) projekty zazwyczaj 
zawierają 2-3 kolory. Często są to  jednak kolory, które wymagają kil-
ku składowych CMYK. Drukując z  jednego Pantonu obniżamy koszty 
i pozbywamy się wspomnianych już rastrów. A umiejętnie je mieszając 
możemy uzyskać ciekawe efekty.

PANTONE CMYK
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DUOTONE

TRITONE



15

Pantony do zdjęć

Są sytuacje (sporadyczne, ale się zdarzają), że Pantonu używa się przy 
zdjęciach jednocześnie obniżając koszty druku niż przy zwykłym CMY-
K-u. Zazwyczaj używa się koloru czarnego i jednego Pantonu (tzw. du-
oton) albo czarnego i dwóch Pantonów (triton). Oczywiście należy od-
powiednio przygotować zdjęcia, ale uzyskany efekt może być ciekawy.

Pamiętaj o używaniu próbnika kolorów

Chociaż wiele programów umożliwia automatyczną konwersję koloru 
z  CMYK-a  do  Pantonu, to  ufajcie im zbytnio. Wszystko zależy od  ska-
librowanego monitora i  programu a  efekt może być zupełnie nie-
oczekiwany. Piszę to z bolesnego doświadczenia, bo kiedyś widoczny 
na  ekranie niebieski w  druku wyszedł jasnofioletowy. Do  wybrania 
odpowiedniego koloru Pantone służą próbniki Pantonów, w  których 
trzeba ręcznie (i ocznie) znaleźć odpowiedni kolor (uwzględniając np. 
rodzaj papieru - powlekany lub niepowlekany).
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